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Finanční služby a příklady 

realizovaných projektů

Tento dokument obsahuje informace, které jsou
majetkem Československé obchodní banky, a.s. a
nelze je tedy sdělovat třetím osobám bez
předchozího souhlasu Československé obchodní
banky, a.s.
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Velká města s nabídkou pracovních příležitostí a kvalitního bydlení (Praha, Brno, Liberec) -
nárůst počtu obyvatel:

 Praha (+2,5 %)
 Brno: (+1,8 %)

Aglomerace kolem velkých měst - výrazný nárůst počtu obyvatel:
 Praha: Jesenice (+43 %), Milovice (+22 %), Říčany (+13 %), Brandýs nad L. (+8 %), Roztoky, Hostivice
 Brno: Slavkov u Brna (+6 %), Šlapanice (+6 %), Rosice (+10 %), Rousínov (+6 %)

Města s nedostatkem pracovních příležitostí a s nižší kvalitou bydlení (Ostrava, Havířov, Karviná, 
Ústí nad Labem, Litvínov) - snížení počtu obyvatel:

 Ostrava (-5 %)
 Ústí nad Labem (-2,5 %) 
 Havířov a Karviná (-11 %)

Klíčové demografické trendy od roku 2010

21%
obyvatel ČR žije v 5
největších městech

Zdroj: Český statistický úřad (2017)

52%
obyvatel ČR žije v 

městech/obcích nad 
10 tis. obyvatel
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Příklady smart řešení pro občany 

Veřejná 
doprava

Parkování

Školství
Úřady

Městské 
poplatky

Eventy
Podpora 

obchodníků

Jak se 
identifikovat 
jako občan

Jak 
jednoduše a 

bezpečně 
zaplatit za 

služby

Otevřená EMV 
platforma využívající 
standardní 
infrastrukturu

Vysoce 
zabezpečené 
prostředí
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Role ČSOB při spolupráci s městy

TECHNOLOGICKÝ partner KONZULTAČNÍ partner FINANČNÍ partner

Odbavení cestujících v dopravě
s využitím bankovních karet:

▪ Stacionární jízdenkomaty

▪ Validátory pro MHD

▪ Odbavovací strojky pro 
příměstské a meziměstské 
autobusy

▪ Platby v e-shopech dopravců

• Pobočky ČSOB: 
poradenství v rámci 
obchodní spolupráce

• EU centrum: dotační 
poradenství

• ČSOB Advisory: studie 
proveditelnosti, řízení 
měst a městských 
společností, finanční 
řízení, transakční 
poradenství

▪ ČSOB Pojišťovací makléř

• Investiční a provozní 
úvěry

• Odkup pohledávek 

 Operativní/finanční 
leasing

 Zvýhodněné 
financování 
specializovaných 
institucí – EU, EIB, EIF
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Technologický partner - příklady realizovaných řešení
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Mobilita  

▪ Bezhotovostní odbavení cestujících ve veřejné dopravě – jednoduchý prodej jízdenek – „retailový model“

▪ Pokročilé systémy odbavení cestujících - tap in/tap out, stropování, dynamické tarify, propojení na další služby

▪ Parkování - bezhotovostní prodej parkovacího lístku – automaty, mobilní aplikace, senzorická řešení

▪ Komplexní systémy kombinující MHD a parkování – motivace řidičů, benefity, propojení s MHD

▪ Elektromobilita – úhrada za dobití platební kartou – jednorázově nebo v rámci paušálu/tarifu

Dopřejte si komfort spojený s využitím bankovních karet

▪ Bankovní karty vydává a odbavuje kompletně vydavatel = banka, včetně garantování úhrad (platební riziko)

▪ S využitím tzv. tokenizace vytvořte atraktivní a efektivní tarifní schémata a zákaznický program
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bezkontaktních platebních karet vydaných v ČR, 90% karetních 

transakcí je bezkontaktních
10 mil.

ČSOB Mobilita – služby pro osobní a veřejnou dopravu a parkování

ČSOB odbaví 

800 tis.

jízdenek a 

parkovacích 

lístků  

měsíčně
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Parkování – mobilní aplikace

▪ ČSOB je připravena zajistit dodání parkovací aplikace pro potřeby města

▪ buď nová aplikace nebo

▪ napojení na současného poskytovatele parkovacích služeb bez vlivu na provizi

▪ Jednouchý režim, platba na jedno kliknutí
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E – Mobilita – implementovaná řešení

 PRE – platba EMV kartou ve webové aplikaci PRE pro řidiče elektro aut – propojení přes QR kód

 Pilot s uživatelskou aplikací na sdílení e-Golfu, bezklíčové otevírání přes aplikaci

 ČSOB spolupracuje s výrobci nabíjecích stanic na integraci platebních terminálů
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Konzultační a finanční partner



11

Financování prostřednictvím postoupení pohledávek
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Dotační poradenství

Program ÚSPORY ENERGIE

Dotace až 400 mil. CZK na snížení spotřeby energií a využití nových OZE pro 

vlastní potřebu

Co je 
podporováno? Kolik lze získat? Co je potřeba?

• Stavební úpravy

• Technologické vybavení

• Ekologické studie 

(Energetický posudek)

• 0,5 – 400 mil. 

CZK na projekt

• 30 – 50 % dle 

velikosti podniku

Modernizace a 
rekonstrukce 

rozvodů 

Systémy 
měření a 
regulace

Zařízení na 
výrobu energie 

Osvětlení
Zateplení 

budov
Instalace FVE

• Energetický posudek 

• Projektová dokumentace 

pro stavební povolení

• Položkový rozpočet

• Příjem žádostí do 

04/2019

• Další výzva bude v 

září 

Kdy lze podat 

žádost?
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Program Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Dotace až 10 mil. CZK na rozšiřování nabíjecí infrastruktury a počet pořízených 

elektromobilů

Co je 
podporováno?

Kolik mohu získat Příjem žádostí

• 1 – 10 mil. CZK na projekt

• 55 – 75 % dle velikosti 

podniku

Pořízení elektromobilů  

pořízení neveřejných 
(rychlo)nabíjecích stanic 
s možností doplnění o 

baterii pro elektromobily 
v rámci podnikatelského 

areálu pro vlastní 
potřebu

Dotační poradenství

• Dlouhodobý hmotný majetek

• Dlouhodobý nehmotný majetek

• Příjem žádostí o podporu: od 

12/2018- 31.5.2019

ČSOB 

EU CENTRUM
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Dotační poradenství

Program Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny 

Dotace až 100 mil. CZK na zavádění inovativních technologií k získávání 

druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, podpora inovativních 

řešení 

Co je 
podporováno?

Kolik mohu získat Příjem žádostí

• Dlouhodobý hmotný majetek

• Dlouhodobý nehmotný majetek

• 1 – 100 mil. CZK na projekt

• 25 – 45 % dle velikosti 

podniku

Kvalitnější a efektivnější 
nakládání s druhotnými 

surovinami 

technologie na 
získávání cenné 

druhotné suroviny z 
odpadů

Podpora výrobků z 
druhotných surovin, 

využití odpadů

• Příjem žádostí o podporu: od 

12/2018- 31.5.2019

• další výzva na říjen 2019

ČSOB 

EU CENTRUM



Kontakty:

Jan Klepiš, tel. 725 285 565, jaklepis@csob.cz 
jaklepis@csob.cz
Vlastislav Navrátil, tel. 603 800 294, vnavratil@csob.cz

Jakub Tomaštík, tel. 603 800 695, jtomastik@csob.cz  

mailto:jaklepis@csob.cz

